
Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2012 

Συνεδρίασαν οι Επιτροπές της Βουλής των Εφήβων 

Ολοκληρώθηκε σήµερα η 

πρώτη φάση της ΙΖ΄ Συνόδου 

της Βουλής των Εφήβων, κατά 

την οποία συνεδρίασαν οι 

Επιτροπές των εφήβων 

βουλευτών που αντιστοιχούν 

στις ∆ιαρκείς Επιτροπές της 

Βουλής των Ελλήνων. 

Συγκεκριµένα, χθες, Σάββατο 

1 Σεπτεµβρίου, συνεδρίασαν 

οι Επιτροπές Μορφωτικών 

Υποθέσεων, Εθνικής Άµυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων, 

καθώς και η Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, ενώ 

σήµερα, Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου, συνεδρίασαν η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, 

όπως και η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου. 

Οι έφηβοι βουλευτές, µέλη των Επιτροπών, εξέφρασαν τις σκέψεις τους πάνω σε 

θέµατα που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, 

τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση υπό µορφή νοµοσχεδίων και είναι τα ακόλουθα: 

·        «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – Καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση» 

·        «Στρατολογία των Ελλήνων» 

·        «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη 

και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων» 

·        «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας» 

·        «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής» 

Τις Επιτροπές που συνεδρίαζαν επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος 

Μεϊµαράκης, ο οποίος παρακολούθησε τις απόψεις και τις προτάσεις των νέων που 

συµµετείχαν σε αυτές. Το «παρών» έδωσε επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. 

Απόστολος Κακλαµάνης, που υπήρξε εµπνευστής το 

υ προγράµµατος. 

Στις συνεδριάσεις προήδρευσαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ τις 

παρακολούθησαν και µέλη της Επιτροπής προσωπικοτήτων του προγράµµατος. 

Ειδικότερα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προήδρευσαν οι βουλευτές 

Γιώργος Στύλιος (Ν.∆.) και Άντζελα Γκερέκου (ΠΑΣΟΚ), στην Επιτροπή Εθνικής 

Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων οι βουλευτές Χρίστος ∆ήµας (Ν.∆.) και Γιάννης 

Κεφαλογιάννης (Ν.∆.), στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και 

∆ικαιοσύνης οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κατσαφάδος (Ν.∆.) και Βαγγέλης 

∆ιαµαντόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ), στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων οι 

βουλευτές Βασίλης Κικίλιας (Ν.∆.) και Χαράλαµπος-Σταύρος Κοντονής (ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ) και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου οι 

βουλευτές Γιάννης Καράµπελας (Ν.∆.) και Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ). 



Αύριο, ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου 2012, στις 10.30΄, συνεδριάζει, παρουσία του 

Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, η Ολοµέλεια της Βουλής των 

Εφήβων µε την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες και εκδηλώσεις της φετινής ΙΖ΄ 

Συνόδου. 

 


